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Marta Puig i Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 22
de maig de 2019, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
« 9. Incoació del contracte de subministrament amb estesa de sorra rentada
a les àrees infantils i escoles del municipi.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informat
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, les Regidories de les Àrees de Via Pública i Ensenyament proposen a
la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

Montserrat Febrero i Piera
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Des de les Àrees de Via Pública i Ensenyament es desitja cobrir la necessitat de
subministrar sorra rentada sense partícules argilosos i de granulometria entre 1mm i
3 mm per a una posterior estesa en els sorrals existents al municipi (àrees infantils i
escoles). El total del material a subministrar és de 500Tn en tres anys, (100Tm l’any
2019 i 200 Tm els anys 2020-2021)i el termini de finalització serà el 31 de desembre
de 2021, en funció de la data d’inici del contracte prevista per l’1 de setembre de 2019,
i la durada del mateix.

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament i estesa de sorra
rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació.
L’import de licitació s’estableix en 28.410,00 €, 21% d’IVA exclòs, per als 2 anys i 4
mesos de durada del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de setembre de 2019.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 34.376,10€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que
es consigni en els pressupostos dels exercicis 2020 i 2021, amb el següent desglòs:
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SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

52b87e9c79ef4e52a642d6723dd1fb85001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Exercici 2019:
Aplicació
Exercici 2020:
Aplicació
Aplicació
Exercici 2021:
Aplicació
Aplicació

pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €
pressupostària 11.171.21000.............. 6.875,22 €
pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €
pressupostària 11.171.21000.............. 6.875,22 €
pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

23/05/2019 La secretària acctal.
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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